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Bible – již toto slovo v každém z nás vyvolává reakci. Málokdo zůstává netečný. Téměř každý 
má potřebu komentovat toto slovo – tuto knihu ať z pohledu čtenáře, badatele, odpůrce či 
člověka, který se vůči bibli vymezuje z různých pohnutek. 
Diplomantka Marie Čižmárová se tohoto slova chopila a uvedla je pro sebe i čtenáře v život. 
Jak v úvodu své práce poznamenává, toto téma lze zpracovat mnoha způsoby. Výhodou je, 
že obsah zůstává stejný. Nezabývá se výkladem, toto téma se hodí na jinou školu, nýbrž 
formou, jak byla tato kniha zpracována v průběhu staletí. 
První kapitola je tedy o bibli v průběhu věků. Zde se dozvíme dlouhou historii biblických 
textů, vývoji, rozdělení pro jiná náboženství a poté určité ustálení. 
Tato kapitola přibližuje vznik Starého zákona v hebrejské i křesťanské bibli a jak je důležité 
jeho řazení, jaké se používají zkratky a vysvětlivky. Poté pokračuje Novým zákonem, je zde 
vysvětleno řazení evangelií, listů a spisů. V této velmi obsáhlé kapitole rovněž nechybí 
vysvětlení poznámkového aparátu, který bývá pro neznalého člověka velmi složitý. A jak 
neopomněla autorka poznamenat, velmi záleží na výkladu a překladu bible.  
Nová kapitola začíná různými podobami bible od úplných počátků – začínáme svitky, přes 
kodexy na velínu, ručně psané a bohatě ilustrované a iluminované, v nádherných vazbách až 
po úplně obyčejné. Tak se dostáváme do 19. století. Toto téma je velmi obsáhle, ale 
studentce se podařilo vyjmenovat nejdůležitější etapy z hlediska historického – jak šly dějiny 
z hlediska typografického, jazykového či uměleckého. 
Nová podkapitola nás přivádí do současnosti. Zde autorka, jak sama podotýká, pro nás 
připravila pár svých oblíbených příkladů z 20. a 21. století. A glosuje s vtipem sobě vlastním, 
co se jí na těchto vydání líbí, v čem ji zaujaly a čím se liší od ostatních. 
V druhé kapitole (diplomantka ji nazvala suše Konkrétně) vysvětluje, proč se do takového 
díla, jakým je popis a následné zpracování Bible pro začátečníky, pustila. 
S houževnatostí a urputností sobě vlastní si zkrátka řekla: „To dám!“ 
Ač, jak sama přiznává, celou bibli zatím nepřečetla. Možná je celé toto dílo o to cennější. 
Protože tento výzkum, který popsala v teoretické práci, jí velmi pomohl v práci praktické. 
Zároveň je teoretická práce velmi vtipně graficky upravena a jako objekt vymyšlena a 
vyrobena.  
Považuji tuto práci za skvělý výzkum a přípravu. A doporučuji ji všem přítomným. Dozvíte se, 
proč má smysl si bibli přečíst. 
 



 
 

 

Poznámkový aparát je správný. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Kontrola plagiátorství byla negativní – systém našel shodu 0 %. 
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